Ongevallenverzekering Ixorg tandheelkundige zorg
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij, schadeverzekeraar,
vergunning: 12000483 (NL)

Product:

Ongevallenverzekering Ixorg

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering dekt de kosten van tandheelkundige zorg door een ongeval dat jou is overkomen.

Wat is verzekerd?
Je bent verzekerd voor de kosten van
tandheelkundige zorg indien je door de gevolgen van
een ongeval tandheelkundige schade oploopt.
Verzekerd bedrag
We vergoeden maximaal € 10.000 per ongeval en
maximaal € 20.000 per kalenderjaar.
Tandheelkundige zorg
De tandheelkundige zorg dient aan te vangen binnen
drie maanden nadat het ongeval heeft
plaatsgevonden.
Extra informatie
Nadat de behandeling als gevolg van het ongeval is
afgerond, zijn reguliere onderhoudskosten daarvan
niet gedekt.

Wat is niet verzekerd?
Alcohol en drugs
Wij keren niet uit als het ongeval direct of indirect
veroorzaakt is door het gebruik van alcohol,
geneesmiddelen, soft- en harddrugs en verdovende,
slaapverwekkende, opwekkende of soortgelijke
middelen.
Gevaarlijke sporten
Je bent niet verzekerd voor een ongeval tijdens het
beoefenen van gevaarlijke (winter-)sporten.
Opzet en grove schuld
Wij keren niet uit bij opzet of grove schuld.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Het recht op vergoeding van tandheelkundige kosten
geldt slechts voor zover de tandheelkundige zorg
medisch noodzakelijk is.
Dekking op andere verzekering
Als de tandheelkundige zorg ook geheel of
gedeeltelijk is verzekerd op een andere verzekering
zoals de zorg- of reisverzekering, zal er vanuit deze
verzekering geen uitkering volgen.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Je bent verplicht om bij een ongeval ons hierover zo spoedig mogelijk te informeren, uiterlijk binnen 30 dagen na het ongeval.

Wanneer en hoe betaal ik?
Je betaalt de premie maandelijks middels een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De eerste contracttermijn is 1 jaar. Betaal je de premie niet op tijd? Dan
kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen per mail of per post. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
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